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UCHWAI.A NRVII'TI2OII
RADY GMINY LACK
z dnia 05 wrzeSnia 20ll r.

w sprawie : wyra2enia zgody na wynajem lokalu uZytkowego o pow.42 m2

znajdujqcego sip w hali sportowej w Lqcku na dzialce ozn. nr ewid. 2ll4
z przeznaczeniem n a prowadzen ie dziata I noSci ha ndlowo-uslu gowej

orazwyraiLenia zgody na odstqpienie od obowi4zku przetargowego trybu
zawarcia umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym ( tj. Dz. tJ .z 2001 r. Nr 142 poz.l591 ze zmianarni ;Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz'

ZZO;Ot.U.Nr62poz.558,Dz'U. Nrll3poz.984,Dz.U.Nrl53poz.l27l;Dz'U'Nr2l4
po2.1806;Dz.tJ.z2003r. Nr.80poz.7l7iNr.l62poz.l568;Dz'U.z 2004r'Nr'102
po2.1055; Nr 116 poz. 1203 ;Nr 167 poz. 1759 ;Dz. tJ 22005 r. Nr 172 poz' 1441 i Nr 175

poz. 1457 ; Dz. tJ 22006 r Nr 17 poz. 128; Nr I 8l poz. 1337 ; Dz. U' z 2007 r' Nr 48, poz'

]ZZ, Nr tSS poz.974 i 173 poz. l2l8.'Dz. tJ.22008 r. Nr 180, poz. 1111 i Dz' U' 22009 r'

Nr 223, poz.i458, Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.l24l;DZ.U. z 2010 r' Nr 28 poz' 142

i poz.l4i,Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz'230;Dz. tJ. z 201I r. Nr 21, poz. I 13 ) w zwi4zku

z art. 13 ust.l, art. 25 ust.l i 37 ust.4 ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. .lJ z 2010 t. Nr 102 poz. 651 z p62n. zmianami;

Dz. lJ.z 2010 r. Nr 106 po2.675, Nr 143 po2.963, Nr 155 poz' 1043, Nr 197 poz' 1307

i Nr 200 poz. 1323;Dz.[. z 2011 r. Nr 64,po2.341' Nr l15, poz' 673, Nr 130, poz'762'

Nr 106, poz. 622, Nr 1 35, poz. 7 89, Nr 129' poz. 732, )
RADA GMINY L,{CK, uchwala co nastppuje:

$l
Wyra2a sig zgodp na odstqpienie od zawarcia umowy w trybie przetargu i na

wynajem, na okris 5 lat dotychczasowemu najemcy lokalu u2ytkowego o powierzchni

4),06 m" znajdtj4cego siE w hali sportowej w tr-4cku na dzialce oznaczonej nr ewid' 2/14

stanowi4cej *lasnos6 Gminy Lqck wpisanej do ksiEgi wieczystej prowadzonej ,przez
Sqd Rejlnowy w Gostyninie KW nr 18212 z przeznaczeniem - na prowadzenie

dzialalnoSci handlowo- uslugowej.

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy tr-4ck'

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia.


